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RAI.TNO
INSTITUUT VOCR WEGTRANSPORTMIDDELEN

R.APPORT BROMFIEï'S.KEURING

Fabrikaat bromfiets: AÈrdapF Eorko G.n.bË. - X'tlacbenr

Handelsaanduiding : Ztt*lap- §onbbctto

Type aanduiding vao de gekeurde bromfietsen: 515 - OO6

Type aanduiding van de bromfietsen, welke volgens de administtatieve bepalingen hiermee overeenstemmen

en als zodanig tevens beschouwd kunnen worden als ziinde gekeurd:

;

Biizoaderheden: Ile carrburatsrr Gn d.e u!.t1a*tgalulddeqrol ur.J§ gsrlizlg4. (ale b!.2. 3.1
os 4.1)

Keuring uitgevoerd in opdracht van:

Aanvrage tot keuring onffangen oP :

Steekproef genomen :

líotor l[ercuur S.Yu - §en §aag.

a&riill stratí eve goerlkflrrl§g.

Toelatingsno.

Rapportno.

Opgesteld door

Datum

Àfè.

8.29

N$z
L. Ylssor
Cr Y. ËauIes
ar-;;:àen!:or 196,3

r Heettesh$. Lsbo

.--

w

57-A884
bls. L.t
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INSïITUUT VOOR WEGTRANSPORTfu{I DDE LE N

OMSCHRIJ VING BROMF IE TS

Fabrikaar bromfiets 2íIndopp rype 515 - OO6

Uitvoering frame bc.t{,s

Yielbasis ,,Zffi mm.

Fabril*aat motor *lxdnp1l type e66 - CI}S

Fabricaat carburareur Biag rype VWAa
Doorlaat 10 mn.@

Diameter gasschuif X6r5 mm.6

Àfmeringen aanzuigbuis 1g mm.É

Oppervlalrte luchtfilter 45SO *r2
Fabrikaar uitlaatgeiuiddemper Boysoa rype S 3953
Diameter uitlaatkacaal 24 ^m.d 

§g 3Tï {te&"nr" 4?;9'2e,1*A.LOi

f)iameter uitlaatpijp 24 mm.@

Totalere<iuctie 1l 15153

Bandeomaat van het aangedreven wiei Ë3"xÉr50É

Eeo krtrkascmwenteling komt overeen met 121 mm. verplaarsing aan de wielorntrek (gerekend
Eet M eelr bÈl.e§la baaf,erstrsa,I nas 299 m)

esrd€f
Dit type is niet op snelheid gekeurd en vertoont de volgende afwilkingen t.o"v. het gekeurde tvpe:

c Do uttla&tgel*{d.dm6r€,r en ds carburraèsur Blja ttrËaderl (gr,e bls. 3.tr m 4,tr"}

De invloed van deze afwijkingen zal zijaz goen ve"hsg{sg ftrs da $x€!held; rel esn toelaatr
barc rerbogS.&g yan d,e voortgebrs,ctlto gelui&aeterkter

Ileze afnijkingen geven gooaaanleiding rot ee$ apa*e keuring vao exemplaren.

Ila otrpoerlakte van het luebtf,iltqr wqardÈbepea"Is door wtor gebogen rsqhthseklgo
vle&js*n, dto op d.a lrultonor,rtrak. van heè círirElsorr*í.ga filterslem€ut de Lr*shtdoorlaet bopel*nr Seae rlakkea atjn ?5 pu brsed 6§ hebben see koords ïa& 43 mo

s

blr. Enï.



a

RAI.TNO
INSTITU UT VOOR \A/EGTRANSPORTÀ/I DDELEN

RESULTATEN VAN DE METINGEN EN BEOORDELING

Datum meting I augustus 1963

Fabrikaatbromfiets ZIhdaPP

Fabrikaat motor Alnd,aPP

Type 5lÍ - 006

Type 366 - O1O

Rappormr.

Frame nr.

Motor nr.

w,4e/2

53*8369
3446ew^

@

f4tc

Mengverhouding

Sproeier

Bandenmaat voor

max. middelliin

max. breedte

Bandenmaat achter

max. middellijn

max. breedte

1rA5
j4

A3nx2.5Or

620 mm.

62 mm.

?3FxZ.5Or

6W mm.

6e mm.

Reductie motor tot achterwiel 1l

Gemeten maximale snelheid

Laboratoriumatmosfeer 2e oC

Naaldstand trI

Baodenspanning 11ï) ato

Baadenspanning 211O ato

I z 31ï3

m/min. ?9,81km,/uur DfJ È 5490 mr/d.n.

mmHg 81 % vochtigheid

)

)

: 41=

6&*

?4ï

In verband met de afwiikende laboratoriumatmosfeer moet gerekend worden met een max' snelheid

vaÍr 3918kn /uur.

De bromfiets efl motor qraren nl,et in overeenstemming met de ingeleverde tekeningeo en om'

schrijvingen.

De volgende afwijkingen t.o.v. de ingeleverde bescheiden ziinFËresg*/gemeld:

r De carburataur Ls rèra§rlatd vau Bíng tJrlte Vlo/6T tb Btag tw,e tÍWl*2.

Opmerkiogen:

blz. 3"I



RAI-TNO
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RESULTAAT GELUIDMETING EN BECORDELING

l)stum meting 30 Jutf 1963

Ëabrikaat uitlaatgeluiddemper 8e3feO

Ilontage:rechts/ffi
Slcetplaats: C

-jr§nelling dB

dB
A
A

Rapport nr. 208/2
Type §K ggl
Tek. nr.
F'rame nr. 53ffi389
Motor nr. 344;{12{*

windrichting t. o. v. het meettraject

1e versnelling 74
r4

2e versnelling

3e versnelling

@" 
t*t"neiling ï9

T3

7e
ïo

r3
l*
Tz

?r

n
7§

dBÂ
dBe.

dBe
dBÂ

dB.A
dBÂ

dBe
dBA

dB }̂I
dBÂ

ë- rijrichting meettraject rijrichting -->

Ie versnelling

3 _ :r.§nelling

Slu uut*nelling

Dt: volgende afrvijki v. de ingeleverde berL-ls? ds" tlas i"-r,:r{e
scheiden
u§tlaa*na1ui.if-àl#àtïsiï*§"Ë$i ?0r.19) l:a,a o*ir ËaucËrteerd ror§car Boyea. §S 3153( t c!r.:r:r. 42 :i-l?3, 

"? 
CIt/ ?BA 

" 
31)

1e versnelling 74
74

dB Í̂I
dB.J\

2e versnelling dBA
dB.A

3e versneliing dB.A
dBÂ

§,Àn {f.$§ I3í§'fIffiU"Í
?oer wogtrs,aq)oràmí ci.dslmr

dè

seteldngr hg.)

13
T4
,T4

13

dB
dB

dB
dB

dB

dB

A
À

tr
A

A
A

T3
?r

73
?o

73
71

Gerekend moet worden met een maximum geluidsterkte van l§, dBa

De uitlaatgeluiriclempe" **"r*,*t in overeenstemrning met de
ing*leverde tekeningen en omschrijvingen.

opmerking.n' & rrdtlaaàptJplengte ls 60ö m (wa,.&yyea 6O m Ír de dmperln
$o uièlss,tpijp1err,g.ào vea de r.lit&:.ntgel,u{dÀeegrer ty3»e ffi 3,fr3 bearaa€t
600 ar (na"arm:r 6ö nrn t"s ès gesper).

blE"4.t

3e versnelling


